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Twaalf miljoen inwoners van de EU ondervinden overdag geluidshinder van 
spoorwegen, en negen miljoen ’s avonds en ’s nachts. In deze studie worden 
maatregelen, financieringsbronnen en regelgeving voorgesteld om de 
geluidshinder terug te dringen. De invoering van nieuw rollend materieel zal het 
lawaai aanzienlijk verminderen. Op korte termijn is de vervanging van 
gietijzeren remblokken door remblokken van composiet uiterst belangrijk. De 
ontwikkeling van regelgeving voor een geleidelijke invoering van geluidsarm 
rollend materieel vormt de kern van een strategie om de geluidshinder van 
spoorwegen te reduceren. 
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SAMENVATTING 

Volgens de verslagen van de lidstaten die in 2010 door het Europees Milieuagentschap 
(EMA) zijn verzameld, ondervinden overdag circa 12 miljoen inwoners van de EU 
geluidshinder, waarbij de blootstelling aan lawaai boven een niveau van 55 dB(A) ligt, en 
geldt dat ‘s avonds en ‘s nachts voor negen miljoen personen, waarbij de blootstelling aan 
lawaai boven een niveau van 50 dB(A) ligt. De werkelijke cijfers liggen ongetwijfeld hoger, 
omdat het initiatief van de EMA om de geluidsbelasting in kaart te brengen voornamelijk 
gericht is op agglomeraties met meer dan 250 000 inwoners en de belangrijkste 
spoorwegen (waarop per jaar meer dan 60 000 treinen rijden). Het probleem van 
geluidshinder van spoorwegen concentreert zich in Centraal-Europa, waar de meerderheid 
van de getroffen burgers woont en het volume van het vrachtvervoer het hoogst is. Daarbij 
gaat het met name om Duitsland, Italië en Zwitserland, maar de verkeersdichtheid is ook 
hoog in Polen, Oostenrijk, Nederland en Frankrijk, en uit geluidsbelastingkaarten blijkt dat 
ook een aanzienlijk aantal inwoners in België en Luxemburg geluidshinder ondervindt. 
 
Lawaai is een hinderlijk verschijnsel dat de omgeving aantast en negatieve effecten heeft 
op de gezondheid van personen die worden blootgesteld aan een geluidsniveau van meer 
dan 70 dB(A) of zelfs minder. De discussie over spoorweglawaai is in verschillende 
Europese landen opgelaaid, omdat het spoorwegvervoer toeneemt en een belangrijke rol 
speelt bij het vergroenen van het vervoer. Om de duurzaamheidsdoelstellingen van het 
Witboek Vervoer van 2011 van de Europese Commissie over een Europese vervoersruimte 
en het pakket “Groener vervoer” te verwezenlijken en de positie van spoorwegen als 
milieuvriendelijke vervoersmodaliteit in stand te houden – en daarmee een modale 
verschuiving naar spoorwegvervoer te bevorderen teneinde de milieueffecten van het 
vervoer in het algemeen terug te dringen – moeten de milieueffecten (CO2, energie, lawaai, 
enz.) van spoorwegactiviteiten worden geminimaliseerd. 
 
Om de geluidssituatie in Europa te kunnen analyseren, zoals de huidige EU-wetgeving 
vereist, moeten de lidstaten geluidsbelastingkaarten en geluidsactieplannen voor de 
beheersing van lawaai indienen. In de geluidsactieplannen worden de maatregelen 
beschreven waarmee de lidstaten het omgevingslawaai voor inwoners van wie is 
vastgesteld dat ze geluidshinder ondervinden willen terugdringen. De wettelijke 
voorwaarden verschillen echter sterk in Europa, omdat lidstaten verschillende limieten of 
drempelwaarden voor omgevingslawaai hanteren en deze doorgaans alleen worden 
getoetst bij de aanleg van nieuwe infrastructuur of bij grote herstructurerings- of 
renovatieprojecten. 
 
Over het algemeen zijn er drie verschillende bronnen van spoorweglawaai vastgesteld: 
 

 motorgeluid 
 rolgeluid 
 aerodynamisch geluid. 

 
Spoorweglawaai wordt grotendeels veroorzaakt door goederentreinen en treinen met 
oudere wagons of motoren en vormt met name ’s nachts een ernstig probleem. Het 
rolgeluid van slecht onderhouden spoorvoertuigen en van treinen die over slecht 
onderhouden infrastructuur rijden is over het algemeen sterker. Aerodynamisch geluid is 
met name relevant voor hogesnelheidslijnen, omdat daarbij in de meeste gevallen 
geluidsbeperkende maatregelen als geluidsschermen worden toegepast; geluidsschermen 
verminderen het effect van rolgeluiden, maar zijn meestal te laag om enig effect te hebben 
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op het geluid van de pantograaf. Motorgeluid is het meest relevant bij lagere snelheden tot 
circa 30 km/uur, rolgeluid boven 30 km/uur en aerodynamisch geluid boven 200 km/uur. 
De belangrijkste bron van lawaai zijn de rolgeluiden, die elk type trein produceert. 
 
Voor het terugdringen van geluidshinder van spoorwegen kan onderscheid worden gemaakt 
tussen twee soorten maatregelen: passieve maatregelen op de plaats waar de hinder wordt 
ondervonden en actieve maatregelen bij de bron van lawaai. De belangrijkste passieve 
methoden om het effect van spoorweglawaai op de omgeving te verminderen zijn 
geluidsschermen en isolatie van ramen, en de actieplannen en investeringen van de 
lidstaten concentreren zich dan ook grotendeels op deze methoden. Deze zijn echter alleen 
op heel lokaal niveau effectief en er zijn enorme investeringen nodig om grotere delen van 
spoorwegnetwerken te beschermen. Daarentegen verlagen maatregelen bij de bron, mits 
op grote schaal toegepast, het lawaai langs het gehele spoorwegsysteem. Zo kan het 
probleem van lawaaierige goederenwagons worden teruggedrongen door de gietijzeren 
remblokken te vervangen door remblokken van composiet. De spoorwegindustrie doet hier 
momenteel onderzoek naar. Deze maatregel zou betrekking hebben op zo’n 370 000 oude 
goederenwagons. Ook wieldempers, aerodynamisch ontwerpen van pantografen en 
geluidsisolatie van tractieapparatuur (zoals de motoren van locomotieven) zijn maatregelen 
om het lawaai bij de bron aan te pakken. Volgens de huidige technische specificatie inzake 
interoperabiliteit (TSI Geluid) moeten de geluidsemissies van rollend materieel dat sinds 
2000 in gebruik is genomen (met inbegrip van motoren en passagierswagons of 
krachtvoertuigen voor passagiers) circa 10 dB(A) lager zijn dan die van apparatuur uit de 
jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. 
 
Volgens de auteur zou het lawaai idealiter bij de bron moeten worden aangepakt, 
aangezien deze maatregelen een effect op het volledige netwerk zouden hebben. Waar 
spoorinfrastructuur hoge geluidsniveaus produceert (zoals geluid dat door structuren als 
viaducten wordt verspreid of het snerpende geluid van treinen in scherpe bochten), of 
wanneer de lokale omgeving bijzonder gevoelig is voor lawaai (zoals natuurgebieden of 
stedelijke gebieden met woningen op korte afstand van het spoor), kunnen aanvullende 
geluidsbeperkende maatregelen nodig zijn. Dergelijke maatregelen kunnen het gebruik van 
wrijvingsverminderende middelen, raildempers, zwevend (of geïsoleerd) platenspoor en 
natuurlijk geluidsdammen en -barrières met verschillende hoogten omvatten. Voertuigen 
en rails moeten goed worden onderhouden om onnodige geluidsbronnen, zoals golving, te 
elimineren. 
 
Het inbrengen van remblokken van K- of (indien goedgekeurd) LL-composiet in bestaande 
goederenwagons is de meest kosteneffectieve maatregel met betrekking tot de voertuigen. 
Aanvullende maatregelen zijn het gebruik van wieldempers, in het voertuig aangebrachte 
wrijvingsverminderende middelen (het effectiefst in stedelijke of voorstedelijke gebieden) 
en, voor hogesnelheidstreinen, aerodynamisch geoptimaliseerde pantografen (bijvoorbeeld 
door afscherming of het aanbrengen van een geluidsdempende laag). Deze maatregelen 
hebben een effect op het volledige netwerk. Er zou aanvullend onderzoek kunnen worden 
verricht naar gewijzigde wielconstructies, aangezien deze zeer doelmatig zijn, maar 
ervaringen met ongevallen hebben geleid tot een zekere terughoudendheid om nieuwe 
wielconstructies te gebruiken ter vervanging van constructies met slechts één type blok. 
 
Wat de infrastructuur betreft, zijn wrijvingsverminderende middelen, raildempers en 
platenspoor kosteneffectieve maatregelen om het lawaai terug te dringen. In dichtbevolkte 
gebieden en op drukke spoorwegtrajecten kan het gebruik van geluidsbarrières of 
geluidisolerende middelen niet worden voorkomen. Wanneer echter op grote schaal 
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voertuiggerelateerde maatregelen worden ingevoerd, kan het aantal geluidsbarrières of 
geluidisolerende maatregelen aanzienlijk worden verminderd.  
 
Bovendien moeten wielen en rails regelmatig worden gecontroleerd en onderhouden om het 
lawaai te verminderen. De kwaliteit van de oppervlakte van wielen en rails is een 
belangrijke factor voor het vaststellen van het rolgeluid, en deze kwaliteit wordt in de loop 
der tijd van nature minder; ernstig beschadigde oppervlakten (niet meer geheel ronde 
wielen, golvende rails) vormen een belangrijke bron van lawaai. 
 
Het Europees Parlement en de Europese Commissie proberen de lidstaten aan te moedigen 
om meer actie te ondernemen om spoorweglawaai aan te pakken, bijvoorbeeld door de 
invoering van geluidsafhankelijke prijzen voor de toegang tot het spoor. Dergelijke 
economische prikkels (heffingen voor het gebruik van het spoor die worden gedifferentieerd 
op basis van het niveau van de geluidsemissies) kunnen bijdragen tot: 
 

 de toepassing van geluidsarme technologie in rollend materieel; 
 het gebruik van routes die “lawaaihotspots” vermijden; 
 het gebruik van lawaaibeperkende operationele praktijken en -snelheden in 

gevoelige gebieden; 
 
Wat betreft de regelgeving is het Japanse “Top Runner Programme”1 een voorbeeld van 
een manier om het lawaai op de lange termijn terug te dringen. De TSI Geluid is een goede 
basis voor geluidsregeling op de middellange en lange termijn. Op dit moment gelden de 
normen voor geluidsemissies alleen voor nieuwe of gewijzigde voertuigen. Op de 
middellange en lange termijn kan de TSI verplicht worden gesteld voor alle voertuigen. De 
in de TSI Geluid neergelegde geluidsniveaus zouden ook van tijd tot tijd moeten worden 
verlaagd, op basis van de technische ontwikkelingen, zoals dat in het Japanse voorbeeld 
gebeurt. 
 
In principe zijn er drie manieren om geluidsafhankelijke prijzen voor het gebruik van 
spoortrajecten in te voeren, die elk kunnen worden geconfigureerd als een mix van 
beloningen en sancties: 
 

1. De treingerelateerde geluidsemissies kunnen worden gemeten op kritieke punten in 
dichtbevolkte gebieden en/of op korte afstand van woonwijken en vervolgens 
worden toegerekend aan treinen die het lawaai veroorzaken. De extra heffing, 
bovenop de “normale prijs” voor het gebruik van het spoor, kan dan variëren 
afhankelijk van het lokale geluidsniveau en uiteindelijk van het geluidsniveau waar 
de bewoners van het gebied aan worden blootgesteld; 

 
2. De wagons kunnen worden ingedeeld in geluidscategorieën, waarop afhankelijk van 

de categorie vervolgens een prijsverhoging of -verlaging kan worden toegepast. De 
treinexploitant betaalt de hogere of lagere prijs aan of ontvangt de beloning van de 
infrastructuurbeheerder en rekent deze door aan de eigenaar of exploitant van de 
wagon; 

 
3. Treinen kunnen worden ingedeeld op basis van de wagontypes waaruit ze bestaan. 

In geval van goederentreinen zou de emissiecategorie van een trein kunnen 
veranderen na elke wijziging van de samenstelling ervan op rangeerstations. 

                                                 
1  Dit programma beoogt het energieverbruik en het effect op het klimaat te verminderen door het dynamisch 

vaststellen van emissiedoelstellingen op basis van beste praktijken (de prestaties van “koplopers”). 
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De eerste aanpak zou rechtstreeks aansluiten bij het beginsel dat “de vervuiler betaalt”, 
maar leidt tot hoge transactiekosten in verband met de tenuitvoerlegging en de te 
verrichten controles. De tweede aanpak is het eenvoudigst en het gemakkelijkst 
uitvoerbaar, maar verwaarloost de aard van het spoorweglawaai; om een substantiële 
reductie van de treingerelateerde emissies te verwezenlijken is een hoog percentage aan 
wagons met lagere geluidsemissies nodig. De derde aanpak vereist geen geavanceerd 
betalingssysteem, maar wel een goed functionerend (eventueel internationaal) 
informatiesysteem voor de controle van wagons. 
 
Het heffingenstelsel kan worden geïntegreerd in passende wetgeving waarmee een 
duidelijk kader wordt vastgesteld voor langetermijnactiviteiten om het spoorweglawaai 
terug te dringen. Daarvoor zouden de volgende regelgevingsinstrumenten kunnen worden 
gebruikt: 
 

 grenswaarden voor stationair en passeergeluid van goederenwagons en 
locomotieven; 

 
 Exploitatie- en onderhoudsregels; 
 
 lawaaibeperkende technologie voor nieuw rollend materieel volgens het Japanse 

“Top Runner Programme”. Dit programma beoogt het energieverbruik en het effect 
op het klimaat te verminderen door het dynamisch vaststellen van 
emissiedoelstellingen op basis van beste praktijken (de prestaties van “koplopers”). 

 
 programma’s voor het inbrengen van nieuwe onderdelen in voertuigen die 

momenteel in gebruik zijn (geleidelijke invoering van een verplichting). 
 
Om de eigenaars van voertuigen aan te moedigen om in geluidsbeperkende maatregelen te 
investeren, zouden geluidsafhankelijke infrastructuurheffingen moeten worden ingevoerd. 
In de eerste fase daarvan moet de focus liggen op goederenwagons, maar in een latere 
fase kunnen ook andere voertuigen of maatregelen onder de regeling worden gebracht of 
grenswaarden voor lawaai worden ingevoerd zonder te letten op maatregelen om aan de 
grenswaarden te voldoen. 
 
Belangrijk is dat geluidsafhankelijke infrastructuurheffingen moeten worden ingevoerd 
zonder dat dit het concurrentievermogen van de spoorwegsector aantast. Bij de invoering 
moet rekening worden gehouden met de investeringskosten en de hogere operationele 
kosten. De geluidsafhankelijke infrastructuurheffingen zouden moeten worden 
geharmoniseerd in de lidstaten en elk voertuig dat in een nationaal netwerk wordt gebruikt 
(ook buitenlandse voertuigen) zou onder de regeling moeten vallen. Omdat significante 
geluidsbeperkingen alleen kunnen worden verwezenlijkt als treinen volledig worden 
uitgerust met geluidsarme apparatuur, moeten de geluidsafhankelijke 
infrastructuurheffingen lager zijn voor treinen die bijna volledig uit dit soort voertuigen 
bestaan. Om te voorkomen dat het concurrentievermogen wordt aangetast, zou een 
substantieel deel van de kosten van lagere infrastructuurheffingen voor geluidsarme 
voertuigen moeten worden gefinancierd door de lidstaten. Om een snelle omschakeling 
naar geluidsarme voertuigen of het inbouwen van geluidsarme apparatuur in bestaande 
goederenwagons te bevorderen, zou ook rechtstreekse financiering van investeringen 
gedurende een beperkt aantal jaren in overweging moeten worden genomen. 
 

 6 



Terugdringen van geluidshinder van spoorwegen 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 7 

Samenvatting van de aanbevelingen 
 
Omdat goederenwagons doorgaans langere afstanden door verschillende landen afleggen, 
is het essentieel om de wetgeving voor het terugdringen van lawaai in Europa te 
harmoniseren. De auteurs bevelen daarom aan om de focus te leggen op de volgende 
maatregelen: 
 

 Het inbouwen van geluidsarme remsystemen in de vloot van goederenwagons, met 
name door gietijzeren remblokken te vervangen door composietremblokken als de 
belangrijkste en meest doelmatige eerste stap in het nemen van maatregelen om 
brongerelateerd geluid terug te dringen; 

 

 Het opzetten van financieringsregelingen voor het inbouwen van geluidsarme 
apparatuur en voor de aanvullende operationele kosten van de nieuwe 
geluidsbeperkende technologieën om te voorkomen dat het concurrentievermogen 
van de spoorwegsector wordt aangetast; een substantieel deel van de kosten zou 
door de lidstaten moeten worden gedragen, omdat stillere treinen de noodzaak, en 
derhalve de kosten van geluidsbeperkende maatregelen zullen verminderen; 

 

 Het invoeren van heffingenstelsels voor de toegang tot het spoor met 
gedifferentieerde tarieven op basis van de geluidscategorie waarin een trein is 
ingedeeld. De geluidscategorie van een trein zou moeten worden bepaald door de 
wagon met het hoogste geluidsemissieniveau; 

 

 Het afhankelijk maken van geluidsafhankelijke infrastructuurheffingen of het 
beperken van vergelijkbare maatregelen die in het wegvervoer worden genomen, om 
aantasting van het concurrentievermogen van de spoorwegsector te voorkomen; 

 

 Het verplicht maken van de in de TSI Geluid (2011) neergelegde geluidsbeperkingen 
voor bestand rollend materieel 10 of 12 jaar na de invoering van 
financieringsregelingen en de grenswaarden voor lawaai voor nieuw rollend 
materieel; 

 

 Het op de middellange en lange termijn geleidelijk aanpassen van de in de TSI Geluid 
neergelegde grenswaarden teneinde de ontwikkeling van nieuwe geluidsbeperkende 
technologieën te bevorderen; 

 

 Het bewaken van de ontwikkeling van geluidsemissies door slijtage en het plegen 
van onderhoud om gedurende lange perioden lage geluidsniveaus te waarborgen. 


